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 خاقانی یواندهای یک بيت از ای بر شرحاصالحيه

 

  عليرضا فوالدی
 کاشان دانشگاه

 چکيده

به  دادنسامان  ،هاهاي نرفته بسیار دارد. یکی از این راهپژوهی هنوز راهي خاقانیرصهع
چو باشه دوخته» هاي بیتي حاضر، شرح. در مقالهستگواین شاعر پیچیده دیوانشرح 

نامهاز خاقانی، ضمن شرح «ریسمان قضابه گلویی چو الشه بسته /چشمی به سوزن تقدیر
قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی  این شاعر مورد واکاويهاي اشعار 

ها، چه نامهاست به این پرسش، پاسخ گوید که شرح بیت مذکور در این شرحکوشیده
خاقانی، هنگام شرح  دیوانایم شارحان نتیجه گرفته ،طلبد؟ بر این اساساصالحاتی می

باشه و  کوچکی نظرتقابل باشه با باز از این بیت، تفاوت معناي باشه با باز و همچنین 
چشم بودن باشه را، بستن چشم که تعبیر دوختهاند؛ ضمن اینگرفته بزرگی باز را نادیده
اند؛ این در حالی است که اوال باشه با باز تفاوت ي دقیق آن نگاشتهباز، بدون ذکر شیوه

 ؛استمعنی شده ،تر از بازکوچک ي شکاريها، یک نوع پرندهها و بازنامهدارد و در فرهنگ
کوچکی باشه را در افزون بر جناس میان باشه و الشه، ثانیا خاقانی در بیت مورد نظر، 

، و الشه هانسان به باشهمزمان گذر تشبیه است تا از رهمورد نظر داشته ، تقابل با بزرگی باز
د را نیز برسانقضا مقابل  و خفگی ويمقهوریت بر حقارت و کوري او مقابل قدر،  عالوه
شم این چهاي واقعی پلکي تربیت باشه با دوختن شاعر در این بیت، به شیوه ،و ثالثاً

 است.را هم ضمن آن آورده «به سوزن» ورو جزاین است و ازپرنده اشاره کرده

 پژوهی، شرح، اصالحیه.: خاقانی، خاقانیهای کليدیواژه
 

 مقدمه. 1

گو این شاعر پیچیده دیواناما هنوز شرح  ؛استگسترش فراوان یافته پژوهیامروزه خاقانی
                                                           

 فارسی ت بیاادزبان و  اردانشیfouladi@mail.kashanu.ac.ir 

 23/3/97تاریخ پذیرش مقاله:   7/12/96اریخ دریافت مقاله: ت
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شناسیم؛ ي کاملی از آن نمینامهاست و حتی تاکنون شرحسامان پذیرفتنی نرسیده به یک
 و براي نمونه، شرح بیت زیر ؛هاي موجود نیز به اصالح نیاز دارندنامهکه شرحضمن این

 نمایی، نیازمند اصالح است:رغم سادهها، علینامهضمن این شرح به ویژه مصراع اول آن،

 ضاگلویی به ریسمان ق چو الشه بسته     ریتقد سوزن چشمی بهچو باشه دوخته

 (12: 1368)خاقانی شروانی، 

کوشد این کار را پیش ببرد. این پرسش که شرح بیت مذکور در آن ي حاضر میمقاله
 دهد.ي این مقاله را تشکیل میلهادارد، مسچه اصالحاتی الزم  منابع

 
 ی پژوهشپيشينه. 2

باشه: باز شکاري. چو باشه دوخته»نویسد: شرح این بیت میدر  کن معصومه معدن
ي حیوان ي تشبیهی. الشه: الشهچشمی: اشاره به تربیت باز شکاري. سوزن تقدیر: اضافه

بیت، بیانگر مقهور احکام قضا و قدر ي تشبیهی. شکارشده؛ جسد. ریسمان قضا: اضافه
از آن به  شابهیشرح مي الدین کزازجالل (179: 1372کن، )معدن.« بودن انسان است

و تنها هنگام پرانیدن  اندبستهچشمان باز و باشه را می ر گذشته، بازبانان،د» دهد:دست می
به معناي ستور نزار و  ي دوم بیت، الشهاند. در پارهگشودهو در پی شکار فرستادنشان می

افکنند. ریسمان قضا، تشبیه رساست؛ سوزن تقدیر ناتوان است که ریسمان در گلوي او می
سویه ي آشکار است. باشه با الشه جناس یکي بیت، تشبیه رسا از گونهنیز. در دو پاره

 :رود کهبر آن می ،در شرح بیت قیبرزگر خال (36: 1385)کزازي، « د.سازدر آغاز می
ي تربیت باز که چشم او چشمی: اشاره است به شیوهچو باشه دوخته/ باشه: باز شکاري»

الشه: تن و جسد مرده؛ حیوان د/ گشاینو هنگام رها کردن در پی شکار می بندندرا می
ان قضا: ریسم/ ي تشبیهی؛ سوزن سرنوشت و قضا و قدرسوزن تقدیر: اضافه/ شکارشده

 این بیت نشانگر عاجز بودن/ ي قضا و حکم و تقدیرشتهي تشبیهی؛ طناب و راضافه
 )برزگر.« ، جناس الحق است"الشه"و  "باشه"بین / انسان در برابر قضا و قدر است

 یبه قلم محمد استعالم ،الزمان فروزانفرسرانجام با تقریرات بدیع (94: 1، ج1387خالقی، 
باشه، باز شکاري است و » دارد: هاي باالدر شرح بیت مواجهیم که تفاوت اندکی با شرح

ي دیگري گذاشتند و هنگامی که پرندهدر آداب شکار با باز، سرپوشی روي سر باز می
آمد. داشتند و باز در پی آن شکار به پرواز درمیشد، آن سرپوش را برمیدر هوا دیده می

در هر دو  اي است که به فتراک زین آویخته باشند ودر مصراع دوم، الشه، شکار کشته
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ها را از سیر گوید که درگیري دنیا آنمصراع، خاقانی، از گرفتاران عالیق دنیایی سخن می
ها نتیجه از سنجش این شرح (111: 1، ج1387)استعالمی، .« داردمعنوي و روحانی بازمی

واو اند و تنها کزازي، با سه شارح، باشه را به معناي باز شکاري دانستهاوالً گیریم که می
هر چهار ثانیاً،  ؛شمارداست، گویی این دو را متفاوت میعطفی که میان باز و باشه آورده

؛ اندهیات آن سخن گفتیشارح، فقط از بستن چشم باز یا باز و باشه، بدون اشاره به جز
 کن این کار را به منظور تربیت باز و کزازي و استعالمی، چنین کاري را بهعدنثالثا،ً م

اند و برزگر خالقی هر دو مورد را گرفته ،داشتن سرپوش این پرنده هنگام شکارمنظور بر
کن و برزگر خالقی، معناي بیت را مقهوریت انسان از این میان، معدن؛ رابعاً، استآمیخته

در مقابل احکام قضا و قدر و استعالمی معناي آن را اسارت انسان در دام عالیق دنیایی 
 گوید.شمارد و راجع به آن چیزي نمیی معناي اول را فرض میدانند و کزازي، گویمی

ي زبانی و بیانی و بینامتنی ي سه سازهرح، در بارهاجاست که هر چهار شنکته این
ي باشه و دوم یکی معناي واژه :اندیا دقت نشان نداده انداشتباه افتادهبه  بیت مورد شرح،

در ادامه،  آن. بودن چشمدوخته مفهومو سوم ي شکاري تشبیه انسان به این پرنده دلیل
دهیم. روش ما براي این منظور، روش تحلیلی را نشان می اشتباهاتاجماالً راه رفع این 

 خواهد بود.

 

 تفاوت باشه با باز. 3

جانوري شکاري از جنس »: برهان قاطعي صاحب باشه با باز تفاوت دارد و به نوشته
فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان ( در 1: 1361، )تبریزي.« تر از باز باشدزردچشم و کوچک

، ي)سجاد. استاست و تفاوتی امروزي تلقی شدهبه این تفاوت اشارت رفته خاقانی
، چنین تفاوتی از «باشه»و  «باز»ي دو واژه ریشگیاما بر خالف هم (152: 1، ج1374

و ایدون : »خوانیممی ي نوشیروانیبازنامهاست، تا جایی که ضمن گذشته وجود داشته
گوید عیسی بن عباس از گفت خردمهر خرداد، چنان یاد کرد بهرام از گفت استادان بابل: 
چون خبر شکار باز در والیت عجم رسید، پادشاهی بود نامش شاپور بن سلم، بفرمود تا 

 صحیح:]اي در گذار بود؛ از پی طمع صیادان طرح نهند از پی شکار بازان. قضا را باشه
 [ي]ها[ه]ي طرح کشید؛ عقدخود را بر کبوتر زد و در وي آویخت. صیاد رشته [طعمه

 ي بدان خردي، به تعجب بماند کهطرح در گردن و بال باشه افتاد. چون صیاد بدید باشه
ي باز است. بند بر پایش نهاد و پیش شاپور آورد و گفت: این مرغ، خود را بر این بچه
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یم ده، دار و تعلسقط شد. ملک بفرمود بازدار را که این را نگاهکبوتر چنان زد که کبوتر 
ور ت خود داشت که قصد جانباز نبودي، این فعل نکردي؛ تکیه بر قوّ طبعکه این اگر هم

کرد. پس بیاموختندش و شکار کرد. و گویند اول کسی که باشه تعلیم کرد، او بود و 
 گوید:می ، امیرمعزيبر این پایه( 17-16: 1387، )بینش.« اندي آدمیان تابع ويهمه

عصفور باز بر کبک و باشه بر دــرگی نکنـاه تو چیــدر پن  

 (299: 1318)معزي،  

 

 تقابل باشه با باز. 4
یت است خاقانی در بباعث شده ،کوچکی باشه و بزرگی باز نظرتقابل باشه با باز از 

بیه تش و الشه باشهبه  انسان راافزون بر ایجاد جناس میان باشه و الشه، همزمان مذکور، 
 وي و خفگیمقهوریت  بر حقارت و کوري او مقابل قدر، عالوهتشبیه، دو با این  تاکند 

 چشم بودن باشه به سوزن تقدیر، کوچکیدوختهجز رو، ایناز ؛را نیز برساندمقابل قضا 
 گوید:میدر این باره است. حافظ شاعر بودهاین پرنده هم، مطمح نظر 

دچو باشه در پی هر صید مختصر نرو  به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید  

 (152: 1362)حافظ شیرازي، 

انتخاب  هم درضمن بیت خاقانی، ایجاد جناس الحق میان باشه و الشه ناگفته پیداست که 
 است.تأثیر نبودهباشه به جاي باز، بی

 

 چشم بودن باشهدوخته. 5

آید که اند و از منابع مختلف چنین برمیشدهباشه و باز، هر دو براي شکار تربیت می
این دست  و ...( 76: 1354، )براي نمونه، ر.ک: نسوي« بازیار»یا  «ربازدا» کسانی با عنوان

 اند: کردهي متفاوت براي شکار تربیت میپرندگان شکاري را به دو شیوه
کم اند و کمدوختهي سوزن، با ظرافت میها را به وسیلههر دو چشم آني اول: شیوه

ي یک چشم گرفته تا کل آن چشم و بعد هر دو چشم، میجاي دوختگی را از گوشه
نین چ ،«فرودوزند»، با کاربرد تعبیر را براي اداي معانی عرفانی اند. سنائی این شیوهگشوده

 است:به نظم درآورده

 د کنندـردن و هر دو پاش قیـگ  د کنندـــباز را چون ز بیشه صی
 دــاموزنــــد کردن ورا بیــصی  هر دو چشمش سبک فرودوزند
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 دــراز کنـم ازآن دیگران فـچش  دــاده باز کنـار و عـــخو ز اغی

 یـــــي ماضاد نارد ز طعمهـی  یــــود راضـاندکی طعمه را ش

 دــي چشم او گشاده کنهـگوش  دـــاده کنــود پیـبازدارش ز خ

 دــــازدار نگزینـــق بر بـلـخ  دــــــنـازدار را بیــــتا همه ب

 وابــنرود ساعتی بی او در خ  رابـام و شــزو ستاند همه طع
 مـدر رضا بنگرد درو نه به خش  دش یک چشمــبعد آن برگشای

 زدـع نامیـــــطبا دگرکس به ـب  زدــاده برخیـــاز سر رسم و ع

 دـدو بیارایـــــه را بـــدگـصی  وک را شایدـــت ملــبزم و دس

 براندخویشهرکه دیدش ز پیش  ماندچون ریاضت نیافت وحشی

 عود چهبید وچه راتا نسوزي تو  دوـنیافت کس مقص بی ریاضت

 ابـاسبد نه از ــب ستــاز مسب  رابـــو همه طعام و شـفرخ آن ک

 ســــازم را میـه راه جحیـورن  د بازــرو ریاضت کش ارت بای

 رن ره زبانت خامش داـاندری و  دارد تو هشــنــران غافلــدیگ

 (160-159: 1359)سنائی غزنوي،  

در این ابیات، صرفاً باز « باز»جا دو نکته شایان یادآوري است: اوال،ً منظور از در این
، بازنامههاي رو کتابي شکاري است؛ از اینشکاري نیست و مجازًا هرگونه پرنده

ي پرندگان شکاري )سلمانی و داري و کاربرد و درمان همهچگونگی پرورش و نگه
ي جانوران شکاري، مانند سگ و یوز را دربردارند و بقیه( و حتی 135: 1394زاده، امین

اند. و این دست عناوین، عرضه شده صیدنامهو  شکارنامههاي بدین دلیل، گاه تحت عنوان
 که مؤلفکند؛ چنانتر صدق میي باشه، بیش( این نکته درباره45-37: 1356)اذکائی، 
قرقو گویند؛ بر صورت باز است...  باسق: باشه را ترکان»نویسد: ، میي خانیصیدنامه

باسق مثل باز، مختلف اللون باشد؛ سفیدش انفس است و در اکثر صفات، با باز شریک 
 «المأخذ استاست؛ جمعی را که قدرت باز داشتن نبوده، باشه به دست آورند؛ چه، سهل

خن ها هم از دوختن چشم باز، سبازنامهالف(؛ ثانیًا ضمن  80-ب 79ق: 1070)رازي، 
ه یابی، دوختچون باز چشم»نویسد: می ایلخانی يشکارنامه که مؤلفاست؛ چنانگفته شده

پیش چراغ، اندکی چشم بازگشایی و به مدارا و آهستگی به او کار کنی و دست سخت 
دوخته نگذاري؛ و چون خواهی که بگشایی، به تر از سه روز، چشم بر وي ننهی و کم

سته، چنان که شب اول، اندکی فراز آري و این شب دو دانگ تمام بگشایی آهچهارشب به
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داري تا باز، تر از شب اول نگاهداري و در شب دویم، بر قرار و کمشب بر دست نگاه
ز آن داري و بعد انگاه دست شب برملول نشود و در شب سیم، نیم چشم بازکنی، تا نیم

؛ نی و بپرهیز تا به روي او منگريبنشانی تا آسایش کند؛ در شب چهارم، تمام چشم بازک
نوازي آري و باز را همیاندک رو به سوي باز همیي چشم، اندکمگر دزدیده و به دنباله

 (    46-45تا: حلوانی، بی«)تا ایمن گردد و همچنان بر دست بداري تا آرام گیرد.
از مدتی اند و بعد نهادهها میالهی کوچک، بر سر و چشم و گوش آني دوم: کشیوه

چنین ، «بندبند گوشسرکاله چشم»با کاربرد تعبیر اند. مولوي هم این شیوه را داشتهبرمی
 است:ویز بیان معانی عرفانی قرار دادهآدست

د بازــــه ماننـــد از سرکلـــــوارهی  ل رازـــوي اهـــــگر امین آیید س  

دـــن و نژنـــکیـمسکه ازو باز است   دـــــبند گوشــــبنسرکاله چشم  

وي جنس خود استـکه همه میلش س  زآن کله مر چشم بازان را سد است  

رم او را بازداـــــد چشـــایــــبرگش  ارــچون بُرید از جنس، با شَه گشت ی  

 (3338-3335: 4تا، ج)مولوي، بی 

ي هتا پرند استي باال براي این بودههر دو شیوه ،ً، اوالفته شدچه گآنتوجه به با 
اي مانند انس با ، عادات تازهبعد شکاري، عادات پیشین خود را از یاد ببرد و یک مدت

دوختن  خاقانی در مصراع اول بیت مورد شرح، به ،ًیاد بگیرد و ثانیا را صاحب خویش
در این  «به سوزن» وي اول باشد، اشاره دارد. بر این پایه، جزچشم باشه با سوزن که شیوه

است. در بیت زیر از  «یچشمچو باشه دوخته»دیگر آن، یعنی  ومصراع، کامال مناسب جز
 با معانی ایهامی آن آمده است: «ي باز دوختندیده»بیدل دهلوي، تعبیر 

 ـندوخت ي بازدهــدهد دیقوّت بال می      اي ز خلق هردوجهان شکار توستگر مژه بسته

 (722: 2، ج1376)بیدل دهلوي،  
 

 گيرینتيجه. 6
 ت:شارحان در شرح بی

ویی به ریسمان قضاـــگلچو الشه بسته    رـچشمی به سوزن تقدیچو باشه دوخته  

چکی باشه کو نظراز  ،با باز را از دیوان خاقانی، تفاوت معناي باشه با باز و تقابل باشه
چشم بودن باشه را بستن چشم که تعبیر دوختهضمن ایناند؛ گرفته نادیده ،و بزرگی باز

باشه با باز تفاوت  ،ًاند. این در حالی است که اوالآن نگاشتهدقیق ي باز، بدون ذکر شیوه
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است معنی شده ،تر از بازي شکاري کوچکها، یک نوع پرندهبازنامهها و دارد و در فرهنگ
را در  کوچکی باشهبر جناس میان باشه و الشه،  افزونخاقانی در بیت مورد نظر،  ،و ثانیاً

، و الشه اشهانسان به بهمزمان گذر تشبیه است تا از رهمورد نظر داشته ،تقابل با بزرگی باز
اند را نیز برسو خفگی وي مقابل قضا مقهوریت عالوه بر حقارت و کوري او مقابل قدر، 

شم این چهاي واقعی پلکبا دوختن  ي تربیت باشهشاعر در این بیت، به شیوه ،ًو ثالثا
 است.را هم ضمن آن آورده «به سوزن» ورو جز این است و ازاشاره کرده ،پرنده

 

 منابع

و  177، شماره 15، سالمردم و هنر«. فارسی هايبازنامه و باز(. »1356اذکائی، پرویز. )
 .  45-37، صص178

 .بر اساس تقریرات استاد فروزانفرنقد و شرح قصاید خاقانی  (.1387. )استعالمی، محمد
 تهران: زوار.

 تهران: زوار. .شرح دیوان خاقانی (.1387. )برزگر خالقی، محمد

به کوشش اکبر بهداروند و پرویز عباسی  .کلیات بیدل دهلوي (.1376ي. )بیدل دهلو
 داکانی، تهران: الهام.

، به کوشش ایرج افشار، زمینایران فرهنگ «.نوشیروانی يبازنامه» (.1387. )بینش، تقی
 .106-3، صص 30ج

 تهران: معین، محمد دکتر اهتمام به .قاطع برهان (.1361. )خلف بن محمدحسن تبریزي،

 امیرکبیر.
الدین محمد حافظ دیوان خواجه شمس (.1362. )الدین محمدحافط شیرازي، شمس
 به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران: زوار. .العزیزشیرازي قدس سره

ي خطی، کتابخانه، موزه و . نسخهي ایلخانیشکارنامهتا(. حلوانی، علی بن منصور. )بی
 . 3037 مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، شماره

به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادي،  .دیوان خاقانی شروانی (.1368. )خاقانی شروانی
 : زوار.تهران

ي خطی، کتابخانه، موزه و مرکز . نسخهي خانیصیدنامهق(. 1070رازي، محمدسلیم. )
 .6085 اسناد مجلس شوراي اسالمی، شماره

فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت  (.1374. )ضیاءالدینسجادي، سید



 (36پياپی) 1397 تابستان، 2ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  178

 

 زوار. :تهران .دیوان خاقانی شروانی

 جستارهاي«. ایلخانی يشکارنامه معرفی(. »1394. )امین، زادهسلمانی، مهدي و مجلّی
 . 154-135، صص 191، شماره 48، سال ادبی

 :تهران  .الحقیقه و شریعه الطریقه حدیقه (.1359. )سنائی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم
 دانشگاه تهران.

 تهران: مرکز. .هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري (.1385. )الدینکزازي، میرجالل

 .عروس؛ شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانیبزم دیرینه (.1372. )کن، معصومهمعدن
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .ي احمد سمیعی )گیالنی(ویراسته

دیوان امیرالشعراء محمد بن عبدالملک  (.1318محمد بن عبدالملک نیشایوري، ) معزي،
جا: با مقدمه و حواشی به سعی و اهتمام عباس اقبال، بی .نیشابوري متخلص به معزي

 کتابفروشی اسالمیه.

به همت رینولد.الین.نیکلسون، تهران:  .مثنوي معنوي .تا()بی .الدین محمدمولوي، جالل
  مولی.

اي در صید و آداب آن در بازنامه؛ با مقدمه (.1354. )نسوي، ابوالحسن علی بن احمد
شناسی ، نگارش و تصحیح علی غروي، تهران: مرکز مردمهجريایران تا قرن هفتم 

 وزارت فرهنگ و هنر. -ایران

 
 
 

 


